
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves  

konaného dňa 24.08.2020 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu  

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Michaela Danihelová, Mgr. Kaderová Rúth  

Prítomní poslanci: Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Lučanský Peter, Lučánsky Martin,  

Korych Jaroslav, Klik Viktor  

Neprítomní poslanci: Nerád Samuel, Nechala Stanislav - obaja sa z pracovných dôvodov ospravedlnili  

Určenie zapisovatel'a zápisnice:  

Zapisovateľ: Michaela Danihelová  

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie rekonštrukcie strechy CVČ  

3. Rozpočtové opatrenie  

4. Diskusia  

5. Záver  

1. Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných poslancov a občanov.  

2. Starosta obce informoval, že sa dal vypracovať projekt.rozpočet na opravu veľkej strechy CVČ  

pánovi Trizuliakovi, navrhnutého poslancom Petrom Lučanským. Prítomných oboznámil so  

zmenou rozpočtu na sumu 109574,084 €, táto suma bola stanovená ako PHZ. Po rozsiahlej  

diskusii s poslancami ako aj obyvateľmi obce a vydiskutovaní rôznych alternatív - OZ  

schvaľuje zmenu v rámci žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku vo výške 80.0000  

Eur na realizáciu projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti Centrum voľného času spolkov  

a združení v Záhorskej Vsi" vedenej pod číslom 146298 z dôvodu výrazného zhoršenia stavu  

veľkej strechy kde dochádza k zatekaniu a poškodzovaniu stropov budovy počas dažďov, že  

sa bude realizovať oprava časti - veľká strecha. Za 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci  

/Nerád, Nechala/.  

3. Následne po prerokovaní bodu 2 - poslanci OZ schválili uznesenie č. 42/2020 nasledovne:  

obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 29.574,084 Eur na  

opravu veľkej strechy na budove CVČ, pre ktorú bola stanovená predbežná hodnota zákazky  

vo výške 109.574,084 Eur. Za: 6 poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec lp. Klik/, Neprítomní: 2  

poslanci /Nerád, Nechala/.  

Pán Pavol Kožík sa spýtal p. starostu či bude obec komunikovať s Enviromentálnym fondom  

ohľadne prípadnej zmeny materiálu z minerálnej vlny na polystyrén, kde by bolo možné  

ponížiť rozpočet na rekonštrukciu strechy - starosta odpovedal áno budem to riešiť po  

schválení uvedeného rozpočtu v bode 2 ..  

Pani Zdenka Meňhartová sa informovala či bude na webovej stránke obce projekt  

 rekonštrukcie strechy - starosta odpovedal áno bude zverejnený.  ~ ~ (  

~  <i  



Pán Pavol Kožík odporučil starostovi obce a poslancom OZ schváliť podmienky nového  

verejného obstarávania na rekonštrukciu veľkej strechy CVČ. Pani kontrolórka podala  

informáciu, že tieto podmienky na vyhlásenie VO poslanci OZ nemusia schval'ovať. Po krátkej  

prestávke a spoločnej komunikácii sa OZ rozhodlo schváliť podmienky VO uznesením:  

Uznesenie Č. 43/2020 - obecné zastupiteľstvo schval'uje podmienky verejného obstarávania  

na výber dodávatel'a pre opravu vel'kej strechy na CVČ v zmysle rozpočtu vypracovaného Ing.  

Trizuliakom vo výške 109.574,084 Eur.  

Termín VO: 31.08.2020 - 09.09.2020  

Spôsob obstarávania: Výzva /cez www.tendernet.sk/  

Kritérium výberu: najnižšia cena  

Maximálna cena: 109.574,084 Eur  

Vyhodnotenie ponúk: 10.09.2020 o 13:00 hod.  

Komisia pre vyhodnotenie ponúk: predseda: p. Danihel Pavol, ostatní členovia: p. Antaličová  

Anna, p. Poláková Adriana, p. Kožík Pavol, p. Lučánsky Martin  

Výsledok VO sa už nebude schval'ovať na OZ.  

Zodpovedný: starosta obce  

Za: 6 poslancov  

Proti: O poslancov  

Zdržal sa: 1 poslanec lp. Klik/  

Neprítomní: 2 poslanci /Nechala Stanislav, Nerád Samuel!  

4. Diskusia:  

Pani Mária Beutelhauserová na začiatku OZ podala podnet nakoľko zo zdravotných dôvodov  

sa na OZ nemohla zdržať, že prečo poslanci OZ neprerokúvajú pripomienky k doplnkom ÚPN  

obce. Písomnú žiadosť priniesla poslancom na OZ.  

Pani Lisá Katarína žiadala p. poslancov o informáciu prečo sa nevykonala celoplošná  

deratizácia, nakoľko je v obci vel'a potkanov. Starosta otázku zaznamenal a odpoveď bude p.  

Lisej odoslaná, pretože poslanci nevedeli odpovedať.  

Starosta obce žiada občanov, aby na zastupitel'stvách predkladali otázky súvisiace s daným  

programom OZ. Ostatné podnety je možné podať priamo na obecnom úrade v stránkové dni.  

V diskusii sa nebudú riešiť iné body, iba čo sú v programe.  

5. Záver: Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil obecné  

zastupitel'stvo.  

 

Zapísala: Michaela Danihelová  
 

 

 

 
 

http://www.tendernet.sk/

